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Avgränsningssamråd Utposten 2 
 
  
Sveriges Fiskares PO (SFPO) företräder cirka 250 fiskefartyg som är verksamma inom det de-
mersala fisket. Vi har medlemmar längs hela den svenska kusten - från Koster till Kalix. SFPO 
står för ett långsiktigt hållbart fiske och våra medlemmar är bland de bästa när det handlar 
om selektivitet, skonsamhet och kvalité. 

 

Ärendet 

Bolaget Utposten 2 AB avser att ansöka om tillstånd för anläggande och drift av en vindpark 
inklusive dragningar av kablar på havsbotten. Parken kommer att bestå av maximalt 32 vind-
kraftverk med en totalhöjd om högst 350 meter. Projektet är lokaliserat ca 15 km från fastlan-
det och ca 17 km öster om Axmar Bruk i Gävle kommun. Projektområdet är ca 36 km2. Kabel-
dragningarna ligger i både Gävle och Söderhamns kommuner. Bolaget inbjuder nu till avgräns-
ningssamråd.  

 

SFPO:s synpunkter 

I detta yttrande förhåller vi oss strikt till vad som avhandlas inom ramen för ett avgränsnings-
samråd och ger således synpunkter på vad som behöver utredas i kommande ansökan och 
miljökonsekvensbeskrivningen. Vårt ställningstagande för etableringens lämplighet ges när vi 
yttrar oss över den slutliga ansökan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. 

I samrådsunderlaget redogörs för potentiella effekter av projektet och innehåll i kommande 
MKB. De problemställningar som tas upp är relevanta och utredningar av dessa bör genomfö-
ras.  SFPO vill emellertid särskilt lyfta fram att nedanstående punkter bör utredas i kommande 
ansökan och miljökonsekvensbeskrivning. 



 
 

Projektområdets kabelkorridorer skär genom områden av riksintresse för yrkesfiske. Områden 
med riksintresse för yrkesfisket ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra förut-
sättningarna att bedriva yrkesfiske. Det behöver utredas huruvida det aktuella projektet på-
tagligt kan för-svåra förutsättningarna att bedriva yrkesfiske och hur sådan påverkan kan und-
vikas. Projektets potentiella effekter på fiskbestånd och fiske i dessa områden bör utredas.  

Strömmingens situation i Östersjöns olika delområden har varit föremål för stor uppmärk-
samhet den senaste tiden. I vissa områden är situationen bekymmersam. Orsakerna till detta 
är dock inte helt klarlagda. Projektet potentiella effekter på strömmingen och särskilt ström-
mingens lek bör utredas. 

Projektområdet ligger i ett vandringsstråk för lax. Parkens och kabelkorridorernas effekter på 
laxens vandring behöver utredas. 

I underlaget förs ett märkligt resonemang om nollalternativet (ingen vindkraft etablering) 
och alternativet med vindpark. Man menar att en park med artificiella strukturer i form av 
verk, fundament och kablar skulle vara bättre än ett än ett orört havsområde pga att trålning 
skulle vara förbjudet inom området vilket skulle skydda bottnar. SFPO vill påpeka att de lång-
siktiga effekterna av vindkraft etableringar inte är kända. De studier som finns är begränsade 
i sin omfattning och mycket få studier omfattar flera påverkansfaktorer eller ekosystemkom-
ponenter samtidigt. Syftet med etablering av vindparker ä inte att skydda bottnar utan att 
producera el. Reglering av fiske med avseende på fiskbestånd och miljöhänsyn sker inom ra-
men för fiskerilagstiftningen. Vidare utesluter inte vindkraftetableringar samexistens med 
fiske. i flera aktuella fall diskuteras möjligheter till samexistens med fiske och då även bot-
tentrålning och Havs- och vattenmyndigheten och Energimyndigheten har ett regeringsupp-
drag med det temat. Den för denna park slutliga ansökan med miljökonsekvensutredning 
bör omfatta en utredning om förutsättningar för samexistens med fiske. 
För att underlätta samexistens med fiske och minska andra skadliga effekter bör både kablar 
i park samt transportkablar plöjas ned. 
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